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Foreløpig uendret rutine for Rhesus-immunisering ved
Drammen Sykehus .

 
Det er kommet endring i nasjonale anbefalinger for rhesus-immunseing av
kvinner som er RhD-negative og bærer RhD-positivt foster
 
Blodprøve for å bestemme ABO/RhD-typing tas i dag av den gravide ved
første svangerskapskontroll som er anbefalt så snart som mulig i første
trimester. De mødrene som er RhD-negative og hvor NIPT viser at de bærer
et RhD-positivt foster, gis profylakse i uke 28 og ved fødsel for å forebygge
alloimmunisering.
 
Inntil nå har de gravide reist til lokalt sykehus/HF for å få profylaksen.
Helsedirektoratet mener at det er ikke faglige eller behandlingsmessige
begrunnelser for at profylaksen skal settes i spesialisthelsetjenesten, og at
det derfor unødvendig at kvinnen skal måtte reise til sykehuset.
Helsedirektoratet pålegger derfor primærhelsetjenesten å bistå de gravide
med dette tjenestetilbudet så raskt som mulig.
Den kan da settes i uke 28 i forbindelse med den ordinære
svangerskapskontrollen. Dette forutsetter at profylaksen blir lett tilgjengelig
for fastleger og helsestasjoner.
 
Samlet oversikt over eksisterende og nye rutiner om rhesus-
kontroll.



 
Blodprøver av den gravide for å bestemme rhesus tas som anbefalt i
retningslinjen for svangerskapsomsorg. Dette innebærer:
 
Blodprøver tas i første trimester – uendret
RhD – negative kvinner tar blodprøve i uke 24, NIPT rekvireres av
fastlege/jordmor – uendret
Rekvirenten mottar svar og følger opp – uendret
Oppfølgingen av RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt foster:
 
Dagens rutine opprettholdes inntil videre: den gravide henvises til
sykehus for å få satt profylakse – (i Vestre Viken), da rutiner for anskaffelse i
primærhelsetjenesten ikke er implementert.
 
NYTT; kommer senere: Profylaksen, som er en sprøyte, settes ved
ordinær konsultasjon i uke 28 på fastlegekontoret eller helsestasjonen.
 
Det skal dokumenteres i kvinnens «helsekort for gravide/journal» at
medikamentet (profylaksen) er satt.
 
Det er per dags dato ikke klart for bestilling i nettbutikken, derfor fortsetter
fødeavdelingen med sin rutine uendret ved sykehuset inntil videre. Rutinen
ved avdelingen er godt innarbeidet og kvalitetssikret.
 
Legekontor og helsestasjoner kan bestille RhD-immuniseringsprofylakse
elektronisk i Folkehelseinstituttets nettbutikk for vaksiner. Nettadressen
er «vaksinebestilling.fhi.no».
 
Legekontor og helsestasjoner skal ikke betale for medikamentet
eller forsendelsen. Folkehelseinstituttet vil fakturere
helseforetakene for dette.
 
Det ble nå opprettet en egen takst i årets normaltarifforhandlinger og
legeforeningen vil informere om endringen i neste NFA medlemsbrev.
 
Praksisnytt vil komme med oppdatert info så snart endringene skal
implementeres lokalt.
 
Fødeavdelingen Drammen Sykehus i samarbeid med PKO.
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http://www.vestreviken.no/fagfolk_/samhandling_/fastleger-henvisere_/Sider/default.aspx
https://vestreviken.no/om-oss/kontakt-oss/ris-og-ros
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https://vestreviken.no/beredskap
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https://vestreviken.no/behandlinger/helse-og-arbeid
https://www.skilnet.no/covid-19/
http://www.lvh.no/
https://www.helsebiblioteket.no/
http://www.frittsykehusvalg.no/start/


PKO i Vestre Viken

Praksiskonsulentordningen (PKO) består av fastleger og sykepleiere som tilsettes i
deltidsstillinger og fungerer som konsulenter på sykehusene.
PKO arbeider for å forbedre pasientforløp og utvikle felles retningslinjer og kultur
for samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehusene.
Ordningen er knyttet opp mot helseforetaksledelsen på ulike vis, og er i økende
grad blitt del av sykehusenes samhandlingsenheter.
 

Her finner du kontaktinfo til praksiskonsulentene i Vestre Viken

Praksisnytt for Drammen sykehus utgis elektronisk ca. en gang i måneden til rundt 500
mottakere. Målgruppen er leger og helsepersonell i området rundt Drammen sykehus – fastleger,

sykehjemsleger, legevaktsleger, kommuneleger og helsestasjoner. I tillegg distribueres
nyhetsbrevet til leger og nøkkelpersoner på Drammen sykehus.
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